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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 
 
 

 

BEVEZETÉS 

Az alábbi adatkezelési tájékoztató (továbbiakban "Tájékoztató") a Gazdasági 

Versenyhivatal (továbbiakban "GVH"; székhely: 1054 Budapest, Alkotmány utca 5.) 

és a Magyar Versenyjogi Egyesület (továbbiakban "MVE"; Székhely: 1061 Budapest, 
Dalszínház u. 10.; Telefon/fax: 3531-661; www.versenyjog.hu) mint közös 

adatkezelők a Magyar Versenyjogi Fórum (továbbiakban "Fórum") szervezésével, a 
Fórum megtartásával és jövőbeli Fórum-rendezvényekkel kapcsolatos 
tájékoztatással összefüggő adatkezelési tevékenységeiről tájékoztat. 
 
A Fórumra való jelentkezés  a http://www.gvh.hu/mvjf/regisztracio linken lehetséges. 
Amennyiben Ön jelentkezik a Fórumra, úgy Ön módosítás nélkül fogadja el a jelen 
adatkezelési tájékoztató feltételeit. 
 

A FÓRUM 
A Fórum a GVH és az MVE közös szervezésében hagyományteremtő  céllal 
megvalósuló versenyjogi szakmai konferencia, amely sajtónyilvános esemény. A 
Fórum helyszíne: Magyar Tudományos Akadémia Díszterme (1051 Budapest, 
Széchenyi István tér 9.); időpontja: 2016. június 14. (kedd). A rendezvény ingyenes, 
azonban a részvétel előzetes regisztrációhoz, illetőleg bizonyos személyes adatok 
megadásához kötött. 
 

KIK AZ ADATKEZELŐK? 
A jelen Tájékoztató hatálya alá tartozó személyes adatok kezelője a GVH és az 
MVE, mint közös adatkezelők. A személyes adatok közös kezelése azt jelenti, hogy 
a GVH és az MVE együttesen határozza meg a személyes adatok kezelésének 
célját, illetőleg az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközökre) vonatkozó 
döntéseket együttesen hozzák meg. A GVH és az MVE kizárólag együttesen, 
önállóan nem használja fel, az Ön jelen tájékoztatás hatálya alatt felvett és kezelt 
személyes adatait. 

 

 

 

 

http://www.gvh.hu/mvjf/regisztracio
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MI A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK CÉLJA? 
Az Ön személyes adatai kezelésének célja 

- a Fórumra történő jelentkezés, a Fórum megszervezése és megtartása, 
illetőleg ennek keretében a jelentkező azonosítása és a vele való 
kapcsolattartás; 

- a Fórumról a nyilvánosság számára tájékoztatás nyújtása; 
- az adatalany önkéntes feliratkozása esetén elektronikus úton nyújtott 

tájékoztatás jövőbeli szakmai rendezvényekről és versenyjogi fejleményekről.  

 

 

MILYEN SZEMÉLYES ADATOKAT KEZELÜNK ÖNRŐL? 

Résztvevő természetes személy 
teljes neve 

Ezen adat megadása a résztvevő 
természetes személy azonosításához, 
vele való kapcsolattartáshoz, illetőleg 
a Fórumon használható névtábla 
elkészítéséhez szükséges. 
Amennyiben a résztvevő hírlevél 
küldéséhez hozzájárul, úgy a neve a  
2008. évi XLVIII. törvény (Grtv) 6. § 
(2) bekezdése alapján szintén 
kezelésre kerül, míg a hírlevél 
küldésről le nem iratkozik. Ezen adat 
megadása a Fórumra való 
regisztrációhoz kötelező. 

Résztvevő cégneve: A résztvevő természetes személy 
önkéntesen megadhatja ezt az 
adatot, amennyiben a Fórumon 
használt névtábláján ezt az 
információt szerepeltetni kívánja. 
Ezen adat megadása a Fórumra való 
regisztrációhoz nem szükséges. 

Résztvevő beosztása / 
munkaköre: 

A résztvevő természetes személy 
önkéntesen megadhatja ezt az 
adatot, amennyiben a Fórumon 
használt névtábláján ezt az adatot 
szerepeltetni kívánja. Ezen adat 
megadása a Fórumra való 
regisztrációhoz nem szükséges. 

Résztvevő e-mail címe: Ezen adat megadása a résztvevő 
természetes személlyel való 
kapcsolattartáshoz szükséges és 
megadása a Fórumra való 
regisztrációhoz kötelező. Amennyiben 
a résztvevő tájékozató anyagok  
küldéséhez hozzájárul, úgy  e-mail 
címe Grtv. 6. § (2) bekezdése alapján 
szintén kezelésre kerül, míg azok 
küldéséről le nem iratkozik. 

Résztvevő telefonszáma: Ezen adatot a résztvevő természetes 
személy a vele való kapcsolattartás 
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érdekében, önkéntesen adhatja meg. 
Ezen adat megadása a Fórumra való 
regisztrációhoz nem szükséges. 

Az Ön képmása és felszólalása A Fórum sajtónyilvános, ezért a 
Fórumra való jelentkezésével Ön 
hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 
Fórum résztvevőjeként Önről fénykép 
és filmfelvétel készüljön. 

A jelentkezés időpontja Ezen adatot azért rögzítjük, hogy az 
Ön adatai naprakészségét ezen adat 
ismeretében fenntartsuk. 

 
A személyes adatokat közvetlenül Öntől a http://www.gvh.hu/mvjf/regisztracio honlap 
útján vesszük fel és azt nem tesszük hozzáférhetővé harmadik személyek részére. 
 

MI A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK JOGALAPJA? 
Az Ön személyes adatainak kezelése önkéntes és az Ön hozzájárulásán alapul, 
azonban az Ön neve és e-mail címe megadásának hiányában regisztrációját nem 
tudjuk elfogadni. Az Ön hozzájárulása bármikor önkéntesen visszavonható. 
 
Az Ön személyes adatainak kezelése a Fórumon való jelentkezésével és 

részvételével kapcsolatosan  Ön önkéntes hozzájárulásán alapul az információs 
önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
("Infotv") 5. § (1) bekezdés a) pontjának megfelelően. Amennyiben az Ön a 
személyes adatait részünkre a Fórumra való jelentkezés keretében önkéntesen 
megadja és Ön ezzel a Fórumra jelentkezik, úgy vélelmezzük, hogy Ön ezen 
magatartásával önkéntes hozzájárulást adott ezen személyes adatainak GVH és 
MVE általi kezeléséhez a Fórum lebonyolítása és az Ön jelentkezésének rögzítése 
és kezelése érdekében, ideértve azt is, hogy a Fórum megtartásával kapcsolatosan 
kapcsolatba lépjünk, illetve kapcsolatot tartsunk Önnel. 
 
Amennyiben Ön a Fórumon felszólal, akkor az Infotv. 6. § (7) bekezdése alapján az 

Ön hozzájárulását megadottnak tekintjük az Ön felszólalása nyilvánosságra 
hozatala tekintetében. 

 

KIK FÉRNEK HOZZÁ AZ ÖN ADATAIHOZ? 
Az Ön személyes adataihoz a Gazdasági Versenyhivatal vezetői (elnök, 
elnökhelyettesek, főtitkár), valamint a Fórum megszervezéséért felelős 
Versenykultúra-fejlesztési és Kommunikációs Iroda munkatársai, illetőleg a Magyar 
Versenyjogi Egyesület Fórum megszervezéséért felelős vezetőségi tagjai (Elnök, 
Alelnökök és Főtitkár) férnek hozzá és az adatokat nem teszik hozzáférhetővé 
harmadik személyek számára. A GVH és az MVE adatfeldolgozót nem alkalmaz. A 
személyes adatok nem kerülnek továbbításra külföldre. 
 
 

MILYEN MÓDON VÉDJÜK AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT? 
A GVH és az MVE törekszik arra, hogy megfelelő fizikai, technikai és eljárási 
biztonsági intézkedéseket tartson fenn. Ezek a biztonsági intézkedések védelmet 
nyújtanak elvesztés, illetéktelen hozzáférés, másolás, felhasználás, módosítás vagy 
közzététel ellen. 

http://www.gvh.hu/mvjf/regisztracio
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A SZEMÉLYES ADATOK MEDDIG KERÜLNEK MEGŐRZÉSRE? 
Az Ön személyes adatait kizárólag annyi ideig őrizzük meg, ameddig azok 
szükségesek azon célok érdekében, amelyekre tekintettel azok felvételre kerültek. A 
GVH és az MVE az Ön nevét, cégének nevét, beosztását / munkakörét, e-mail címét 
és telefonszámát a Fórum lebonyolítását követő legfeljebb 30 napos időtartamig őrzi 
meg, mely időtartam elteltét követően ezen adatok törlésre kerülnek, kivéve, ha 
jogszabály ettől eltérően rendelkezik.  
 
Amennyiben Ön tájékoztatók küldéséhez hozzájárul, ügy az Ön név és elektronikus 
elérhetőségére vonatkozó adatait hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük.  
 
 

AZ ÖN JOGAI: 
Amennyiben Ön a megkeresésében eltérően nem rendelkezik, akkor úgy tekintjük, 
hogy Ön az adatalanyi jogait a jelen tájékoztató hatálya alá tartozó adatkezelésekkel 
kapcsolatosan mind a GVH, mind pedig az MVE irányában együttesen gyakorolta. 
Az Ön adatalanyi jogainak teljesítésért a GVH és az MVE közös adatkezelőként 
egyetemlegesen felelős. 
 
Ön az MVE-től és a GVH-tól bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai 
kezelésével kapcsolatosan, továbbá bármikor kérheti személyes adatai 
helyesbítését, zárolását vagy törlését.  Tájékoztatás iránti kérelem esetén a kérelem 
benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, 
írásban adunk tájékoztatást. 
 
Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő 
személyes adat  rendelkezésére áll, a személyes adatot helyesbítjük. Törlés helyett 
zároljuk a személyes adatot, ha Ön ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló 
információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ön jogos érdekeit. Az így 
zárolt személyes adatot kizárólag addig kezeljük, ameddig fennáll az az adatkezelési 
cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Megjelöljük a kezelt személyes adatot, 
ha Ön vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat 
helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen. Ha a 
helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmet nem teljesítjük, úgy a kérelem 
kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közöljük a helyesbítés, zárolás vagy 
törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. 
 
A kötelező adatkezelések esetét ide nem értve, Ön bármikor tiltakozhat személyes 
adatai kezelésével szemben, amennyiben az adatok kezelése vagy továbbítása 
kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az 
adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez 
szükséges, továbbá törvény által meghatározott egyéb esetekben. Az Ön tiltakozását 
annak előterjesztésétől számított legkésőbb 15 napon belül kivizsgáljuk. Amennyiben 
Ön nem ért egyet a tiltakozással kapcsolatban meghozott döntéssel, Ön a döntés 
kézhezvételétől számított 30 napon belül pert indíthat.  
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Az Ön jogainak feltételezett megsértése esetére Infotv. 52. § (1) bekezdése szerinti 
vizsgálati eljárást kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság előtt (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., telefon: +36-1-
391-1400, telefax: +36-1-391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) vagy az Infotv. 
22. § szerint Ön bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe 
tartozik. A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is 
megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken 
keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek). 
 
A személyes adatokra vonatkozó tájékoztatásra, helyesbítésre, törlésére, zárolásra 
és tiltakozásra vonatkozó jogosultságait a Magyar Versenyjogi Egyesület 
adatkezelései vonatkozásában akként gyakorolhatja, amennyiben bármelyik 
adatkezelővel kapcsolatba lép az alábbi elérhetőségek útján: 
 

- A Magyar Versenyjogi Egyesület részére postai úton levelet küldhet a 1061 
Budapest, Dalszínház u. 10. címre vagy, kapcsolatba léphet az Egyesület 
titkársága útján Racsek Zsókával (Telefon/fax: 3531-661; www.versenyjog.hu, 
E-mail: racsek.zsoka@mie.org.hu)  
 

- a Gazdasági Versenyhivatal részére postai úton levelet küldhet a 1054 
Budapest, Alkotmány utca 5. címre vagy Baráth Erika, a Gazdasági 
Versenyhivatal Versenykultúra-fejlesztési és Kommunikációs Iroda 
munkatársa részére (tel: (+36-1) 472-8985; email: versenykultura@gvh.hu). 

 
A jelen tájékoztatás szerinti adatkezelés bejelentésre került a Nemzeti Adatvédelmi 
és Információszabadság Hatóság részére.  
Az adatkezelés nyilvántartási száma: bejelentés folyamatban van. 
 
 
Budapest, 2016. április 29. 
 
 
 
 
 

Gazdasági Versenyhivatal Magyar Versenyjogi Egyesület 
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